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 عاصمة صنعاءحمافظة صنعاء، وتبعد عن الجنوب  ، الواقعة  حمافظة ذماراستهدفت الدراسة الكتاابت اإلسالمية يف  

بني احملافظات  اتصال ونقطةعمقًا جغرافيًا موقع احملافظة شكل وي، وتتوسط اهلضبة اجلبلية لليمن ،كم(50بنحو )
ل منها منطقة حيوية منذ القدم وحىت الوقت الراهن، وانعكس ذلك مما جع  الشمالية واجلنوبية والغربية والشرقية،اليمنية  

 على آاثرها وفنوهنا الثابتة واملنقولة.
ويؤكد الدور التارخيي اليت لعبته حمافظة ذمار عرب خمتلف فرتات العصر اإلسالمي، وقد اختذت ذمار عاصمة لعدد 

أمهها، فرتة حكم اإلمام حيىي بن محزة يف القرن الثامن من الدول اليت حكمت اليمن، خالل الفرتة اإلسالمية ومن 
اهلجري، الذي جعل مدينة ذمار مركزًا حلكمه، وكذلك اختذها اإلمام املطهر بن سليمان يف القرن التاسع اهلجري، 
وكذلك هبرام ابشا، الذي بىن ابلقرب من مدينة ذمار مدينة ملحظ، يف القرن العاشر اهلجري، وجعلها عاصمة له، 
وكان اإلمام املتوكل على هللا إمساعيل أبرزهم، إذ اختذ من مدينة ضوران عاصمة لليمن، وكانت تلك الفرتة من أزهى 

 إلمام املهديفرتات التشييد والتجديد للمنشآت اإلسالمية، وأغزرها إنتاجاً للفنون التطبيقية يف حمافظة ذمار، وأخرياً ا
 لذي اختذ قرية املواهب عاصمة حلكمه يف القرن الثاين عشر اهلجري.، ااملعروف بصاحب املواهب  حممد بن أمحد

وقد قسمت احملافظة عرب اترخييها إىل عدة تقسيمات، منها تقسيم قبلي كاملخاليف والُقبل والعزل، أو إداري 
يف بعضها سواء كاملديرايت والقضاء والنواحي، أو جغرايف كاملناطق الشرقية واملناطق الغربية، وتداخلت هذه املسميات  

مديرية احلداء، هي: ) تتكون احملافظة حاليًا من أثىن عشر مديرية،و  الواقع اجلغرايف للمحافظة.عند املؤرخني أو يف 
مديرية مدينة ذمار، مديرية عنس، مديرية ميفعة عنس، مديرية مغرب عنس، مديرية جهران، مديرية عتمة، مديرية املنار 

 (.العايل، مديرية وصاب السافل، مديرية جبل الشرقآنس، مديرية وصاب  
وكل مديرية تضم عدد كثري من القرى، ويف القرى توجد املنشآت اإلسالمية اليت تتضمن كتاابت إسالمية، ترجع 
إىل خمتلف العصور اإلسالمية، ومجيعها جمهولة مل تنل حظها من التوثيق والدراسة. إذ حتتفظ بنماذج عديدة من 

األثرية اإلسالمية، املنتشرة يف مناطق عديدة منها، سواء كانت منفذة على اآلاثر الثابتة أو املنقولة، ومل أتخذ الكتاابت  
 حقها من التوثيق األثري.

 وهتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
اسة توثيقية أثرية  للبحث، در ها نفسالفرتة التارخيية اليت تعود إىل  ،دراسة أكرب عدد من الكتاابت اإلسالمية -

قاليم أ اليمن، ويف متخصصة، حبيث يتم توثيقها وتصويرها وتفريغها، وحتليلها ومقارنتها ابلكتاابت اإلسالمية يف
 أخرى خارج اليمن.

من بداية ظهور الكتاابت اإلسالمية،  ،حماولة التعرف على اخلصائص الفنية للكتاابت اإلسالمية يف حمافظة ذمار -
 حىت هناية القرن العاشر اهلجري.

 التعرف على أنواع اخلطوط اليت كتبت هبا تلك الكتاابت، ومعرفة األساليب املتبعة يف تنفيذ الكتاابت.  -
 معرفة مضمون الكتاابت والدالالت التارخيية واالنشائية وغريها. -
 ىن الواردة يف النصوص.دراسة األمساء، واأللقاب، والك  -
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وطرق   ،نوع اخلطوطأو  ومضامينها،  خصائصها،  سواء من حيث    ،تصنيف الكتاابت حبسب ما ستنتج عنه الدراسة  -
 التنفيذ الكتاابت، واملواد اليت كتبت عليها.

يف حمافظة ذمار، كمعرفة أقدم نقش مؤرخ على مادة احلجر، وأقدم نقش  ،أقدم الكتاابت اإلسالمية الكشف عن -
 مؤرخ على مادة اخلشب، وغريها.

 اترخيية وأثرية جديدة، من خالل دراسة النصوص.  حقائقالبحث عن   -
 املستقبل.ليها من قبل الباحثني يف  إمدخل للدراسات احلديثة، ميكن الرجوع  أرشيف و اخلروج مبادة علمية تكون    -

، ودراستها، العلمية هلذه الدراسةادة املولتحقيق هذه األهداف وغريها مت استخدام جمموعة من املناهج، جلمع 
 ، وهذه املناهج كاآليت:وحتليلها
 وآاثرها.  ، واجلغرافية، عن حمافظة ذمارالتارخييةالواردة يف املصادر  املنهج االستقرائي: مجع املعلومات    –  1
مسح املواقع اليت تتواجد فيها النصوص الكتابية يف حمافظة ذمار، سواء كانت يف املنشآت املنهج املسحي:    –  2

ومت خالله مجيع مديرايت احملافظة، عدد من مواقع وقرى الثابتة، أو ضمن التحف الفنية املنقولة. وقد مشل املسح 
وتسجيل املالحظات حول   للمنشآت اليت تتواجد فيها،  تصوير النصوص الكتابية يف مواقعها، وتوثيقها، وعمل مساقط

  كل نص، من خالل بطائق توثيق مت اعدادها مسبقاً تتضمن مجيع بياانت النص املطلوب حصرها.
  فنية واترخيية وأثرية.  نص والتعليق على ما يتضمنه من خصائص  مت خالله وصف كلاملنهج الوصفي:   -3
 ومقارنتها مبا مياثلها من نصوص أخرى يف مواقع خارج احملافظة.املنهج التحليلي: مت حتليل مضامني النصوص،    -4

مجيع قع اميع نصوص الدراسة، وعمل خرائط لعدد من املواقع، ومت حتديد مو جلتفريغ عملية ب ابإلضافة إىل القيام
 نصوص الدراسة.

 ديثة اليت تناولت الكتاابت اإلسالمية يف اليمن، ومن أمهها: وقد مت االستعانة بعدد من الدراسات احل
-1تطور اخلط الكويف يف اليمن منذ صدر اإلسالم وحىت هناية العصر األيويب) عبد هللا عبد السالم احلداد، -

 م.2006(، مكتبة اإلسكندرية، مصر، 1م(، أجبدايت العدد)1229-622هـ/626
مباحث يف اتريخ اللغة العربية )اللغة والكتابة(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة إبراهيم حممد الصلوي،  -

 م.2010صنعاء، الطبعة األوىل،  
كرمية صاحل املوجاين، كتاابت مساجد مدينة صنعاء من القرن الثاين للهجرة حىت هناية العصر العثماين دراسة أثرية فنية مقارنه،  

 م.2014لة ماجستري )غري منشورة(، جامعة صنعاء، رسا
منشآت   كانت تتناول  دراساهتم اليت  النصوص الكتابية يف حمافظة ذمار، ضمن  بعضوعدد من الدراسات اليت تناولت  

 على كتاابت، ومجيعها يوجد يف مدينة ذمار، ومنها:  معمارية جتتوي
  م. 1992الفنون الزخرفية اليمنية يف العصر اإلسالمي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة األوىل،  ربيع حامد خليفة،

 تناول نصوص اتبوت اإلمام حيىي بن محزة. 
األضرحة يف اليمن من القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي وحىت هناية القرن العاشر اهلجري/السادس    علي سعيد سيف،

اإلمام حيىي بن محزة، وشاهد  واتبوت تناول كتاابت ضريح  م.1998دكتوراه  أطروحةعشر امليالدي "دراسة أثرية معمارية"، 
 قربه.
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(، 27م(، جملة اإلكليل، العدد)1540هـ/947)املدرسة(الشمسي بذمار )املسجد حبث بعنوان  صالح أمحد البهنسي،
 )املدرسة الشمسية(.  تناول بعض نصوص جامع الشمسي م.2002

من  تناول عدد م.2010هجرية، دراسة أثرية، 12صالح أمحد الكوماين، مساجد مدينة ذمار حىت هناية القرن 
، وعدد نصوص اجلامع الكري بذمار ها يف هذه الدراسة، ومناملنشآت اإلسالمية يف مدينة ذمار واليت يدخل بعض

 من شواهد القبور.
ديرية من ذمار عاصمة احملافظة، ومل تتطرق ألي من مويالحظ أن مجيع الدراسات السابقة اقتصرت على مدينة 

الكتاابت يف أغلب يف التعرف على خصائص    ومع ذلك فقد كان لتلك الدراسات دور كبري  مديرايت حمافظة ذمار.
 ومت االعتماد عليها يف هذه الدراسة.  املنشآت اإلسالمية ذمار،

 فصول.  وستةهذا الدراسة إىل: مقدمة ومتهيد  تقسيم   ومت 
 أمهية البحث وأسباب االختيار والصعوابت اليت واجهت الباحث.  تتناول املقدمة:

 نبذة عن حمافظة ذمار ومديرايهتا. متهيد:
 األول:  اخلط العريب.الفصل  

اخلط   - اخلط العريب قبل اإلسالم  -  اخلط العريب  أصول  –  اخلط العريبتضمن مقدمة عن اخلط العريب، كاآليت: )
أهم  - أهم الكتاابت اإلسالمية املؤرخة - اإلعجام والشكل - أنواع اخلطوط - العريب خالل العصر اإلسالمي

 .(الكتاابت اإلسالمية يف اليمن
 القرنني األول والثاين من اهلجرة النبويةيف  توثيق الكتاابت اإلسالمية  الفصل الثاين:  

كتاابت موقع قرية   - مديرية احلداء كتاابت موقع نقيل العصيب )يكلى(وتضمنت جمموعة من املواقع، وهي: )
كتاابت   - مديرية احلداءكتاابت موقع قرية الذراع   - مديرية احلداءكتاابت موقع قرية احلمة   - مديرية احلداءطميح 

كتاابت موقع هران    - مديرية احلداء كتاابت موقع سحار قرية جرية  - مديرية احلداءموقع املشواف قرية ساقتني 
 مديرية عنسكتاابت جامع قرية ذمار القرن   - مديرية مدينة ذماركتاابت اجلامع الكبري بذمار   - مديرية مدينة ذمار

مديرية كتاابت موقع اجلعفرية    -  مديرية عنس  كتاابت موقع قرية ورقة  -  مديرية عنسكتاابت قرية هكر موقع أميمة    -
 .(مديرية آنس  كتاابت موقع محس  -  عنس

 اهلجرة النبويةمن    السابعالقرن الثالث إىل    توثيق الكتاابت اإلسالمية من :  الثالثالفصل  
 - كتاابت مسكوكات اإلمام الناصر لدين هللا متحف ذمارتضمنت جمموعة مواقع وقطع أثرية منقولة، وهي: )

كتاابت شاهد قرب احلسني بن   - كتاابت جتديدات اجلامع الكبري بذمار  - سكوكات األمريية ضرب ذماراملكتاابت 
 - بينون اخلراب كتاابت موقع  - كتاابت مسجد اهلاليل  - ضرب ذمار العياينكتاابت مسكوكات اإلمام   -القاسم 

 .(كتاابت مصاحف مكتب األوقاف واإلرشاد بذمار  - اجلامع الكبري بذمارمئذنة  كتاابت 
 نبويةمن اهلجرة ال  الثامنيف القرن    الكتاابت اإلسالمية  الفصل الرابع: توثيق 

كتاابت مسجد   -العايل  فازة وصابكتاابت مسجد قرية عتضمنت جمموعة مواقع وقطع أثرية منقولة، وهي: )
 كتاابت نص قلعة الدن وصاب العايل  - كتاابت مسجد وضريح عماد الدين ذمار  -الوحش مبديرية وصاب العايل 

شاهد قرب أمحد بن كتاابت   -قتني كتاابت موقع املشواف قرية سا  - العايل الغيثي وصابكتاابت مسجد قرية   -
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 .(قرية الثجاف  كتاابت ضريح  -كتاابت مسكوكات اإلمام الناصر حممد بن علي    -اإلمام املهدي 
 ة النبويةاهلجر   والعاشر من  التاسع  نييف القرن  الكتاابت اإلسالمية يف حمافظة ذمار  الفصل اخلامس: توثيق

كتاابت مسجد   -  مدينة ذمار  نسيشاهد قرب أمحد اآلكتاابت  )تضمنت جمموعة مواقع وقطع أثرية منقولة، وهي:  
 - مغرب عنس مسجد قرية حلفةكتاابت   - الشرق جبلكتاابت مسجد هجرة يعيش   -قرية اخلشنة ميفعة عنس 

 - ماور آنس قرية مسجدكتاابت   -مدينة ذمار  اإلمام املطهركتاابت ضريح   - قرية جزري عتمةمسجد كتاابت 
 - كتاابت ضريح شهداء معرب  - ثور وصاب السافلأكتاابت جامع امل  - قرية املنوح مغرب عنسمسجد كتاابت 
 .)املدرسة الشمسية(  جامع مشس الدينكتاابت 

 مع املشرف على الرسالة.  ويالحظ أن الدراسة مشلت الكتاابت إىل هناية القرن العاشر اهلجري، وذلك بعد التنسيق
 : الدراسة التحليلية:السادسالفصل  

 أوالً: اخلصائص الفنية للكتاابت اإلسالمية يف حمافظة ذمار
 اهلجري.  السابع الفرتة األوىل: خصائص الكتاابت من القرن األول إىل هناية القرن 
 اهلجري. العاشرالفرتة الثانية: خصائص الكتاابت من القرن السابع إىل هناية القرن 

 : تصنيف الكتاابت اإلسالمية يف حمافظة ذماراثنياً 
 ، واملادة املنفذة عليها، وأسلوب تنفيذ الكتابة.والرتتيب الزميننوع اخلط،  املديرايت، و : املواقع و حسب

 اإلسالمية يف حمافظة ذمار: مضمون الكتاابت  اثلثاً 
 االنشائية،النصوص  ،النصوص األدبية ،العبارات الدعائية، مأثورات دينية، واألحاديث النبوية القرآنيةالكتاابت 

 .، التوقيعات واألوامر، األلقاب ومدلوالهتاالواردة يف النصوصمساء  األ  نصوص تذكارية،
 إليها الباحث والتوصيات املقرتحة.تتناول أهم النتائج اليت توصل  اخلامتة:

 وميكن تلخيص أهم النتائج يف اآليت:
مبا تتضمنه من آاثر إسالمية تعود من خالل موقعها اجلغرايف املهم، و افظة ذمار،  أظهرت الدراسة الدور احلضاري حمل  -

ووضحت أمهية كل مديرية من إىل فرتات اترخيية خمتلفة من العصر اإلسالمي، وتعرضت إىل تقسيمها اإلداري، 
 مديرايهتا، وأهم اآلاثر يف كل منها.

لعدد من   عواصممن خالل اختاذها    ، )مدينة ذمار، وضوران، وملحظ، واملواهب(احملافظةعدد من مدن  أبرزت دور    -
 احلكام واألئمة الزيدية، وضرب العمالت يف عدد من مدن احملافظة.

حمطات التجارة القدمية وطريق املسافرين واحلجاج، من خالل وجود الكتاابت على   تبني أمهية احملافظة يف كوهنا أحد  -
 طريق املسافرين، ووضحت أهنا كانت ملتقى لعدة طرق جتارية وحمجات قادمة من جنوب وشرق وغرب اليمن.

ري الذي دمر عدد وضحت أهم العوامل املؤثرة يف الكتاابت اإلسالمية يف احملافظة، من أمهها العامل البيئي والبش -
 كثري من املنشآت اليت كانت حتمل كتاابت إسالمية.
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مل تقتصر الدراسة على الكتاابت فقط، فقد مت استهداف اآلاثر اليت عثر على الكتاابت فيها، سواء كانت اثبتة أو   -
طرق إىل تسميتها منقولة، ووصفها وأتصيل عناصرها املعمارية والزخرفية، وترمجة أصحاهبا، ومراحل جتديدها، والت

 وأسباب التسمية، واختيار املوقع وغريها.
 الواجهات الصخرية.  اليمن املنفذة على  أول دراسة أثرية يف اليمن تتناول الكتاابت اإلسالمية املبكرة يفتعد   -
الدراسة، ويضاف يعد النص األول يف موقع العصيب، التابع ملديرية احلداء، أقدم نص مؤرخ يف اليمن حىت اتريخ هذه    -

 إىل قائمة النصوص املؤرخة يف العامل اإلسالمي.
متثل هذه الدراسة أرشيف للكتاابت اإلسالمية يف احملافظة، ميكن من خالهلا معرفة أقدم النصوص، وأنواع اخلطوط،   -

 وهي مرحلة أوىل لتوثيق ابقي كتاابت احملافظة، يف القرون الالحقة.
 نتائج التوثيق:

قاعدة بياانت أساسية،  لث(، مت25( نص كتايب، تنشر ألول مرة، ابستثناء عدد )397سة عدد )وثقت الدرا -
يف اليمن، ابإلضافة إىل اجلانب  تتبع تطور وخصائص اخلط العريب يف ،منها مستقبالً  االستفادة نوأرشيف ميك

 خاصة. اتريخ اليمن عامة، وحمافظة ذمار  التارخيي وأمهيتها يف دراسة
(، 320وبلغ عددها )آلاثر الثابتة، كاملنشآت الدينية،  ابتداًء ابتعددت املواقع اليت وجدت فيها النصوص الكتابية،    -

 . ( نص كتايب34وبلغ عددها )أو اآلاثر املنقولة، كاملخطوطات، واملسكوكات،  
من مديرية إىل  يةوص الكتابواختلف أعداد النصوأغلبها يدرس ألول مرة، مشلت الدراسة مجيع مديرايت احملافظة،  -

سبعة مواقع مديرية مدينة ذمار، و نص كتايب.    (70بلغ عدد مواقع مديرية احلداء تسعة مواقع تضمنت )إذ  أخرى،  
( نفذت على املسكوكات املضروبة مبدينة ذمار، وخمطوطات 21( نص كتايب، ابإلضافة إىل عدد )156تضمنت )

( نصوص كتابية. وموقع فقط يف مديرية 5عنس أربعة مواقع، تضمنت )مكتب األوقاف. وبلغ عدد مواقع مديرية  
( نص كتايب. وموقع يف 51(، نصوص كتابية. وموقعان يف مديرية مغرب عنس ، تضمنا )4ميفعة عنس، تضمن )

( نص كتايب. وبلغ عدد مواقع 24( نصوص كتابية. وموقع يف مديرية عتمة، تضمن )10مديرية جهران، تضمن )
( 59مواقع مديرية وصاب العايل، تضمنت ) وأربعة( نص كتايب. 14نار آنس ثالثة مواقع، تضمنت )مديرية امل

( نصوص فقط. وموقع يف مديرية جبل الشرق، تضمن 3نص كتايب. وموقع يف مديرية وصاب السافل، تضمن )
  ( نصوص كتابية فقط.3)

ت احملافظة. ووضحت أسباب انتشار الكتاابت عكست تلك اإلحصائية مراحل االزدهار والضعف يف عموم مديراي  -
يف القرون األوىل يف مديرية احلداء، وحتديداً يف منطقة يكلى، بسبب وقوعها على الطريق القدمية، سواء التجارية، 

يالحظ يف القرون األخرية انتشار الكتاابت يف املناطق الغربية من حمافظة ذمار، ويربر ذلك بينما  أو طريق احلج.
ل االستيطان إىل املناطق اليت توفرت فيها املياه واألرض اخلصبة، خاصة بعد حدوث جفاف يف املناطق انتقا

 الشرقية، واملتمثلة يف مديريت احلداء وعنس. 
حصرها   ومتيف تنفيذ النصوص الكتابية يف حمافظة ذمار،    اليت استخدمتختلفة  املأنواع اخلطوط  كشفت الدراسة عن    -

خطوط جافة رمسية: تتمثل يف و  (.79رمسية: تتمثل يف اخلط العريب املبكر، ويبلغ عددها )خطوط جافة غري  يف



6 

 

خطوط لينة رمسية: تتمثل يف خط الثلث والنسخ والرقعة، ويبلغ عددها و   (.45اخلط الكويف أبنواعه، ويبلغ عددها )
 (.128خطوط لينة غري رمسية: تتمثل يف اخلط الشعيب، ويبلغ عددها )و   (.119)

جمموعة كثرية من النصوص املؤرخة، ابتداًء من القرن األول اهلجري حىت هناية القرن العاشر كشفت الدراسة عن   -
اهلجري، وقد اختلفت فيما بينها، فبعضها جاء مؤرخ ابليوم والشهر والسنة، وبعضها ابلشهر والسنة فقط، وبعضها 

بلغ عدد النصوص املدروسة يف القرون األوىل منية، و إضافة إىل فرز مجيع النصوص حبسب الفرتة الز  ابلسنة فقط.
( نص 46ومن بداية القرن الثالث إىل هناية القرن السابع اهلجري حنو )، نص كتايب (80من اهلجرة النبوية حنو )

(. وجمموع النصوص 31(، ويف القرن العاشر حنو )116(، ويف القرن التاسع )99ويف القرن الثامن حنو )كتايب، 
 نص كتايب.(،  391)

( نص كتايب، 152ها )تعددت املواد اليت نفذت عليها النصوص الكتابية، فمنها احلجر أبنواعه، وقد بلغ عدد -
 واستخدمت بكثرة يف الكتاابت الصخرية، وشواهد القبور، والنصوص التسجيلية. 

مادة و (،  28لغ عددها )وباجلص، مادة  و (، 27وبلغ عددها )  املعدن،مادة  و (، 172بلغ عددها )  اخلشب،مادة    -
 .( نص كتايب6، وبلغ عددها )وورق املخطوطات(،  17وبلغ عددها ) القضاض،

 قليلة جداً، وأمهها كتاابت ماجل هران مبدينة ذمار.  يهالقضاض وجاءت الكتاابت املنفذة علاستخدم    -  
اتريخ هذه الدراسة، وهي مسجد مادة اجلص وجدت ثالث منشآت نفذت على مادة اجلص يف حمافظة ذمار، حىت    -

 وضرح اإلمام حيىي بن محزة، وضريح قبة الشهداء مبعرب، وجامع مشس الدين مبدينة ذمار.
دراهم و   ،داننري ذهبية:  يف مدينة ذمار، وهياملضروبة  املسكوكات،    وتتمثل يفاستخدمت مادة املعدن بشكل قليل،    -

 .وأئمة وأمراء خمتلفنيوحكام  تعود إىل فرتات اترخيية خمتلفة، ، و فضية
مصحف شريف مكون من خمطوطتني نفذت الكتابة خبط كويف هندسي، وتعد منوذج رائع  توثيق أهم نصوص -

 للمقارنة ودراسة تطور اخلط العريب يف اليمن يف القرن السابع اهلجري.
اب خشبية، أو نوافذ بكثرة، سواء يف عملية التسقيف مبختلف أنواعه، أو كأعمدة وأعت مادة اخلشباستخدمت  -

وأبواب، وتراكيب خشبية، ومنابر خشبية، وزينت أغلبها بزخارف إسالمية متنوعة من أمهها الزخارف الكتابية، 
، أقدم مناذج الكتاابت املنفذة على اخلشب يف حمافظة هجرية(723وتعد كتاابت مسجد عفازة املؤرخ بسنة )

 .ذمار
، وإضافة إىل دورها املعماري، وكان ظهورها ألن يتم الكتابة عليها يصاً اخلشبية أبهنا أعدت خصاأللواح متيزت  -

 مرحلة مهمة من اتريخ الكتاابت فقد ساعدت يف انتشار الكتابة أكثر، بسبب سهولة الكتابة عليها.
ة األمطار، لعامل البيئي يف كثرة استخدام األخشاب يف املناطق الغربية، وذلك لتوفر البيئة اخلضراء وكثر ابراز دور ا -

وانعكس ذلك على استخدامها يف التسقيف والبناء، بعكس املناطق الشرقية من احملافظة اليت تتميز ببيئة جافة وال 
 تتوفر فيها األشجار، وقليلة األمطار، مما جعل من استخدام مادة اخلشب قليل جداً.

سلوب احلفر الغائر، واحلفر البارز، والتلوين، استخدمت أساليب متعددة يف تنفيذ الكتاابت اإلسالمية، ومن أمهها أ  -
ويعد احلفر الغائر: أقدم األساليب اليت نفذت به الكتاابت يف احملافظة، يليه احلفر البارز: والذي وأسلوب التفريغ.  

 جاء ظهوره موازي لظهوره يف اليمن ويف العامل اإلسالمي، واليت انتشرت بكثرة مع بداية القرن الثاين اهلجري.
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استخدمت األلوان يف تلوين زخارف األسقف اخلشبية، واملخطوطات، ومن أمهها اللون األسود، واألمحر واألبيض،   -
هجرية(، 637واللون البين واللون الربتقايل. وتعد نصوص املصحف احملفوظ مبكتب األوقاف بذمار واملؤرخ بسنة )

 أقدم النصوص املنفذة ابأللوان.
إلسالمية مبحافظة ذمار، وذلك حسب الصيغ اليت وردت فيها، فقد تضمنت آايت دراسة مضمون الكتاابت ا -

قرآنية، وأحاديث نبوية، وأمساء وألقاب أصحاهبا، ابإلضافة إىل مجل دعائية وعبارات دينية ذات صيغ خمتلفة، منها: 
خلشية منه، وإظهار حمبته والتقرب التصريح بتوحيد هللا، واإلقرار ابلوالء له، والتوكل عليه واالعتماد عليه، والتوبة وا

إليه، ودعاء طلب املغفرة، والرزق، والتوبة، واجلنة، والرمحة، والنجاة من النار، ابإلضافة إىل آايت قرآنية، وأحاديث 
نبوية، وأبيات شعرية، والصالة على النيب عليه أفضل الصالة والتسليم، ومجيع ذلك ميكن مشاهدته يف الكتاابت 

 خمتلف األقاليم اإلسالمية. اإلسالمية يف
ووجد ،  ( آية، ومن سورة قرآنية خمتلفة، وعبارات مقتبسة من القرآن الكري 300بلغ عدد اآلايت القرآنية أكثر من )  -

 .حديث نبوي فقط
جاءت أبسلوبني، األول: أبيات شعرية أغلبها مقتبس من أشعار متناقلة لشعراء و وردت عدد من النصوص األدبية  -

ن، ومرثيات ومدح يف بعض العلماء واملتوفيني، والثاين: نصوص أدبية تعتمد على السجع، وهي قريبة  مشهوري
 .للحكم واملوعظة

تصنيفها حبسب   ومت نصاً انشائياً،    وأربعنيمخسة  ، واليت يزيد عددها عن  النصوص االنشائيةمت توثيق عدد كثري من   -
عمل الشواهد و إنشاء املساجد، ، وعمل حتف فنية، كوجتديد املنشآت ،عمارةبناء و املوضوعات إىل نصوص 

 نصوص رفع األسقف اخلشبية.و   نصوص ضرب املسكوكات.و   والرتاكيب اخلشبية.
اليت كتبت بغرض تسجيل ذكرى لكاتبها، يعود أغلبها إىل القرون األوىل ،  النصوص التذكاريةمت توثيق عدد كثري من    -

هجرية(، آخر نص نفذ على حجر البازلت، ومل يعد 779يعد نص موقع ساقتني املؤرخ بسنة )و من اهلجرة النبوية،  
الصالة أي وجود كما كان منتشر يف القرون األوىل من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل  التذكاريةللكتاابت 
 وهو ما حدث يف بقية األقاليم اإلسالمية.والسالم،  

نصوص تسجيل أحداث اترخيية، ومنها حتديد وفاة بعض الشخصيات البارزة، أيضاً جاءت نصوص عن مت توثيق  -
 إقامة حضرة ووليمة بعد أو أثناء بناء املسجد، وقام بذبح بقر وغنم.

 فردة، وثنائية، وثالثية، ورابعية، ومتعددة، ابإلضافة إىل كىن وأنساب، الواردة يف النصوص: وجاءت ماألمساء  تعددت    -
تضمنت نصوص حمافظة ذمار عدد من األلقاب والكىن، منها ألقاب دالة على السلطة، وألقاب دالة على الوظيفة   -

 .أو احلرفة، وألقاب دالة على النسبة، وعددها مائة وأربعة وثالثون لقباً 
يعات الصناع، وحرفيني قاموا أبعمال البناء، والنجارة، والتجصيص، والكتابة، ضمن نصوص ضمت جمموعة من توق  -

 .هذه الدراسة، بعضهم مل تتطرق إليهم الدراسات السابقة، والبعض اآلخر هلم أعمال يف مدن مينية خارج ذمار
ستفادة منها يف املقارنة والتحليل الدراسة عدد من املصطلحات املعمارية والزخرفية والفنية، واليت ميكن االت تضمن -

 .مع نصوص مواقع أخرى خارج حمافظة ذمار
 .موضوع الدراسة  إىل الظواهر واالخطاء االمالئية يف نصوصتطرقت الدراسة    -
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استخدمت التجزئة احلرفية واملقطعية يف األمساء والكلمات، ومل تسر على قاعدة اثبتة، وإمنا وفقًا لظروف املساحة  -
 الكتابة.ليها  املنفذ ع

متيزت بعض النصوص أبهنا أعطت نتائج خاصة تتمثل يف حقائق اترخيية جديدة، كما يف نص أمحد بن إبراهيم   -
 احلرملي، ميكن االستفادة منها يف دراسة اتريخ اليمن.

 النتائج الفنية:
خلصت الدراسة إىل تقسيم الكتاابت اإلسالمية مبحافظة ذمار حسب خصائصها الفنية إىل فرتتني اترخييتني، الفرتة   -

األوىل من القرن األول اهلجري إىل هناية القرن السابع اهلجري، والفرتة الثانية من بداية القرن الثامن اهلجري إىل 
ها إىل عدة مراحل، متيزت الفرتة األوىل أبهنا نفذت مجيع الكتاابت هناية القرن العاشر اهلجري، وكل فرتة مت تقسيم

فيها خبط جاف، والذي ميثله اخلط العريب املبكر، واخلط الكويف أبنواعه املختلفة، والفرتة الثانية نفذت معظمها 
 خط شعيب، ال خيضع أليو خبطوط لينة، من أمهها خط النسخ، وخط الثلث، وخطوط قريبة من خط الثلث، 

املذكورتني، تتميز ابجتماع فيها خطوط  الفرتتنيفرتة انتقالية بني إىل ابإلضافة  قاعدة من قواعد اخلطوط املعروفة.
 جافة كوفية، وخطوط لينة نسخية وثلث.

 وضحت أهم اخلصائص الفنية للخط العريب املبكر، واليت جاءت مشاهبة خلصائصه يف بقية األقاليم اإلسالمية.  -
بعدة مراحل، وقد مر    ور اخلط الكويف يف حمافظة ذمار، مع تطوره يف اليمن، ومع بقية األقاليم اإلسالمية،معاصرة تط  -

وكل مرحلة منها تفضي إىل املرحلة التالية هلا، مع استمرار استخدام خط املرحلة السابقة وبشكل متواز مع خط 
 اجلديدة.املرحلة التالية لفرتة من الوقت حىت يعم انتشار خط املرحلة  

الكويف البسيط، والكويف ذو اهلامات ابخلط  وجد اخلط الكويف أبغلب أنواعه يف حمافظة ذمار يف فرتة الدراسة، ابتداء    -
 املثلثة، والكويف املورق، والكويف املزهر، والكويف املعماري، والكويف اهلندسي املضفور، والكويف اهلندسي األندلسي.

يف  ة، وبعضها متقن، ويظهر فيه معاصرة تطور اخلطوط الليننعة، بعضها غري متقوجد خط الثلث والنسخ والرق -
 اإلسالمية.  ماليمن، ويف بقية األقالي

 وجد عدد كثري من اخلطوط الشعبية اليت متثل الكاتب نفسه، وال ختضع ألي من قواعد اخلط املعروفة. -
طوط، ومنها نصوص اجلامع الكبري بذمار الذي مجعت بعض املنشآت نصوص خمتلفة نفذت أبنواع خمتلفة من اخل -

يضم نصوص مبكرة، وكويف بسيط، وكويف مورق، وخطوط شعبية. وكذلك نصوص مسجد اهلاليل الذي يضم 
اإلمام  حنصوص خبط كويف بسيط، ونصوص كوفية ذو هامات مثلثة، وكويف مورق. ابإلضافة إىل مسجد وضري

، وخبط الثلث والنسخ، وخط شعيب، وأيضًا يف جامع يكويف هندس  خبط تفيه كتااب تحيىي بن محزة الذي وجد 
 وخط شعيب.    ثوخط الثل يمشس الدين الذي حيتوي على كتاابت خبط كويف هندسي معمار 

اجلبلية مما أاتح  تمتيزت املساجد الصغرى يف قرى احملافظة أبسقفها اخلشبية، نظراً لتوفر مادة اخلشب يف املرتفعا -
 لزخارف الكتابية، واهلندسية والنباتية. فرصة تزيينها اب

 بعضهم اتقان بعض النصوص.  ةنفذت الزخارف الكتابية يف األسقف اخلشبية خبطوط شعبية غري متقنة، رغم حماول  -
تعد الزخارف النباتية أقل العناصر الزخرفية استخدامًا يف األسقف اخلشبية، ومت االعتماد على الزخارف اهلندسية  -

 بشكل كبري.
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تعددت أشكال الزخارف اهلندسية، وجاءت على هيئة عناصر مستقلة كاخلطوط املستقيمة واملائلة واملنكسرة، أو  -
على هيئة عناصر مركبة كاألشكال النجمية والشبكية، واجلدائل مبختلف أنواعها، واجلامات، والزهرات ذو الشكل 

 خمتلفة من العناصر السابقة.اهلندسي. ابإلضافة إىل وحدات هندسية اجتمعت فيها اشكال 
 واستخدمت بعض الزخارف اآلدمية والطيور، يف بعض األسقف اخلشبية.  -
مل يستغل اخلطاط ليونة اخلط العربية يف مزجه مع األشكال اهلندسية والنباتية، ولكنه اكتفى أبن جعل الزخارف  -

 اهلندسية إطارات وأشرطة حتيط ابلنصوص الكتابية.
الدراسة قلة الزخارف اجلصية يف املساجد الصغرى، يف خمتلف قرى مديرايت احملافظة، ويرجح أن يكون أظهرت  -

السبب صعوبة احلصول على مادة اجلص يف املناطق الغربية، وكذلك صغر مساحة قاعة الصالة، وكان االهتمام 
 ابألسقف اخلشبية بديال عن الزخارف اجلصية.

الذي إبراهيم أمحد املطاع، والتقدير ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور/  ل الشكرن أتقدم جبزيأ يطيب يلختامًا 
مهما حتدثت عنه فلن توفيه كلمات الشكر  ،، وهو كرم منهدراسةوالرعاية والتوجيه طوال فرتة إعداد ال أوالين ابلعناية

فله أرفع شكري وامتناين،  ،ه القيمةأاًب حنواًن حباين بعطفه وتشجيعه ومالحظات وما يزال كان  فلقد والعرفان حقه، 
 ، فجزاه هللا عين خري اجلزاء.طالبهعرفاانً مين ابجلميل، وأنه لشرف يل أن أكون واحداً من  

 عواألصدقاء، والذي ال يس  الزمالءاالخوة و   نم  ،واملساعدة  يفوتين أن أشكر كل من ساهم أو قدم يل يد العون  وال
 .املقام لذكرهم، بسبب تعدد أمسائهم واختالف ادوارهم، سواء يف العمل امليداين، او املكتيب، او املادي، او اإلداري

كما أتقدم بعظيم امتناين وشكري وتقديري للمعهد األمريكي للدراسات اليمنية بصنعاء، والقائمني عليه، ممثاًل 
برز يف مساعديت ابملنحة املالية اليت كان هلا األثر اإلجيايب، وسهلت ابلدكتورة/ سلوى دماج، والذي كان هلم الدور األ

 يل كثري من الصعوابت، خاصة يف ظل الظروف الصعبة اليت متر هبا البلد.
، فإن كان قد حالفين التوفيق وحققت ابلشكل الذي تستحقهوأخرياً فإين اجتهدت قدر طاقيت إلخراج هذه الدراسة  

وهللا أسال التوفيق ،  ، والكمال هلل وحدهأجر اجملتهد ه احلمد على ذلك، وإال فأرجو أال أحرم  من ذلك فائدة، فلله وحد 
 .والسداد
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 األشكال واللوحاتاخلرائط واملخططات و قائمة مناذج من ملحق 

 
 ، موقع قرية احلمة ءاحلداحمافظة ذمار، مديرية (  8خريطة )

 
 

 
 موقع هران ذمار، (  11خريطة )
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 موقع قرية اهلالل  رية املنار آنس، دي م ذمار،   (13)خريطة  

 

 
 قرية جزري   حمافظة ذمار، مديرية عتمة،( 15)خريطة  
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 ، التخطيط مسجد الوحش  ، قرية الذاري ،وصاب ذمار، مديرية (  6)خمطط

 

 
 ، السقف، مواقع النصوص الكتابية مسجد الوحش   ،قرية الذاري ، وصاب ذمار، مديرية   ( 8)خمطط  
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 السقف ، املسجد ،قرية ماور  املنار، ، ذما  ( 19)خمطط  

 

 
 املسجد  مديرية مغرب عنس، قرية املنوح،  ، ( ذمار21)خمطط  
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 جامع مشس الدين)املدرسة الشمسية(  ،( ذمار 23خمطط)

 

 
 الكتاابت اإلسالمية، حسب مواقعها  ،( ذمار 24خمطط)

 

 
 عدد النصوص الكتاابت اإلسالمية، حسب  ،( ذمار 27خمطط)
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 األول  النص  موقع العصب ،  احلداءمديرية  ، حمافظة ذمار ، (40)شكل  

 

 
 األول  النص 

  
 النص الثالث  النص الثان 

   موقع طميح، نصوص النفدي،، احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 41)شكل
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 األول  النص 

 
 النص الثان 

نصوص  موقع طميح، ، احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 42)شكل
 حممد ابن العال

 

 
 األول  النص  ،يزيد بن بورموقع طميح، نصوص ، احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 43)شكل
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 النص الثان  األول  النص 

 
 النص الثالث 

  ،يوسف بن حممد موقع طميح، نصوص ، احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 44)شكل
 

 
 األول  النص ، علي بن عذبهموقع طميح، نصوص ، ءاحلدامديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 45)شكل
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 األول  النص ، عال موقع طميح، نصوص ، احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 46)شكل

 

  
 الثان النص  األول  النص 

   ، يوسفح، نصوص طمي  موقع  ،حمافظة ذمار  ،( 48)شكل
 

 
 ، قرية احلمة، النصوص الكتابية احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ،( 63)شكل
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 متحف ذمار   درهم اإلمام الناصر لدين هللا( 101)شكل  

 

 
 هجرية( 337مؤرخ بسنة )دينار  

 
 هجرية( 339مؤرخ بسنة )دينار  

 ضرب ذمار    ةأمريي   داننري( 102)  شكل 
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 نص إبراهيم بن يعفر   ، الواجهة الشمالية  ،اجلامع الكبري ،( ذمار 103)شكل  

 
 

  
نصوص أمحد بن إبراهيم،    ،اجلامع الكبري ،( ذمار 104)شكل  

 النص األول
النص نصوص أمحد بن إبراهيم،   ،اجلامع الكبري ،( ذمار 105)شكل  

 الثان
 

 

 

 



21 

 

 
 الشاهد   سني بن القاسمشاهد قرب احل ، الصحن ،اجلامع الكبري ،( ذمار 107)شكل  
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 النص الرابع  ، مكتب األوقاف، املصاحف، املصحف األول  ،ذمار حمافظة ذمار، مديرية ( 124)شكل  

 

 
   سورة الناس  مكتب األوقاف، املصاحف، املصحف األول،   ،ذمار حمافظة ذمار، مديرية ( 125)شكل  

 

 
 لوحش مسجد ا   قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 158)شكل  
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 األول السقف، الرباطيم اخلشبية، املستوى  ،مسجد الوحش  ، قرية الذاريوصاب العال، مديرية   ،حمافظة ذمار ( 159شكل)

 

 
 األول السقف، الرباطيم اخلشبية، املستوى  ،مسجد الوحش  ، قرية الذاريوصاب العال، مديرية   ،حمافظة ذمار ( 160شكل)

 

 
 األول السقف، الرباطيم اخلشبية، املستوى  ،مسجد الوحش  ، قرية الذاريوصاب العال، ة يريمد  ،حمافظة ذمار ( 161شكل)

 

 
 
 

 

 

 
 األول النص  ،مسجد الوحش   قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 162)شكل  

 
 
 

 
 ، النص الثان مسجد الوحش قرية الذاري،وصاب العال،  ، ( ذمار163)شكل
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 الثالث النص  ،مسجد الوحش   قرية الذاري،العال،  ابوص  ،( ذمار 164)شكل  

 

 
 النص الرابع ، مسجد الوحش قرية الذاري،وصاب العال،  ، ( ذمار165)شكل

 
 
 

 
 

مسجد    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 166)شكل  
 اخلامس  الوحش، النص 

  مسجد الوحش، النص  قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 167)شكل  
 دس السا

 
 
 
 

 
 
 
 

  

  قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 168)شكل  
 السابع  مسجد الوحش، النص 

 الثامن  مسجد الوحش، النص  قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 169)شكل  
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مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،ذمار ( 170)شكل  
 التاسع  النص 

مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 171)شكل  
 العاشر  النص 

 
 
 
 
 
 

  

مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 172)شكل  
 احلادي عشر  النص 

الوحش،  مسجد   قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 173)شكل  
 الثان عشر  النص 

 
 

 
 

 الثالث عشر  الوحش، النصمسجد   قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 174)شكل  
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مسجد    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 175)شكل  
 الرابع عشر  الوحش، النص 

  مسجد الوحش، النص  قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 176)شكل  
 اخلامس عشر 

 
 

 
 
 

  

مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 177)شكل  
 السادس عشر  النص 

مسجد الوحش،    قرية الذاري،اب العال، صو   ،( ذمار 178)شكل  
 السابع عشر  النص 

 

 

  

مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 187)شكل  
 السادس والعشرون  النص 

مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 188)شكل  
 السابع والعشرون  النص 

 
 

 
 

مسجد الوحش،    اري،قرية الذوصاب العال،   ،( ذمار 189)شكل  
 الثامن والعشرون  النص 

مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 190)شكل  
 التاسع والعشرون  النص 
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مسجد الوحش،    قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 191)شكل  

 الثالثون  النص 
مسجد الوحش،    الذاري،قرية وصاب العال،   ،( ذمار 192)شكل  

 ون والثالثالواحد  النص 
 
 
 
 
 

 
 الثان والثالثون  الوحش، النصمسجد   قرية الذاري،وصاب العال،   ،( ذمار 193)شكل  

 

 

 
النصوص   مديرية ميفعة عنس، عزلة عنس السالمة، قرية اخلشنة،  ، ( ذمار246شكل)

 الكتابية، النص األول 
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 )الباحث( املسجد، السقف ذمار، مغرب عنس، قرية حلفة، ( 251شكل)

 

   

  
 

 (زخارف منوعة)السقف  ،املسجد ذمار، مغرب عنس، قرية حلفة،  (  274شكل)
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 زخارف هندسية  ،حلفة مسجد ذمار، مغرب عنس، قرية حلفة،  ( 275شكل )

 

 

 
 ، مديرية عتمة، قرية جزري، مسجد جزري ذمار ( 277)شكل  

 

 
 التابوت  ضريح اإلمام املطهر،  ،( ذمار 311)شكل  
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 النص األول  ضريح اإلمام املطهر،  ،( ذمار 312)شكل  

 

 

 الواجهة اجلنوبية: 

 
 :الواجهة الغربية

 
 :الواجهة الشمالية

 
 : الواجهة الشرقية

 
 النص األول الرتكيبة اخلشبية  ضريح اإلمام املطهر،  ،( ذمار 315)شكل   

 

 الواجهة اجلنوبية: 
 :القائم األمين

 
 :القائم األيسر

 
 الواجهة الغربية:

 :القائم األمين

 
 :القائم األيسر

 
 الواجهة الشمالية:
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 :القائم األمين

 
 :القائم األيسر

 
 الواجهة الشرقية: 

 :ائم األمينالق

 
 :القائم األيسر

 
 الرتكيبة اخلشبية النص الثان ضريح اإلمام املطهر،  ( ذمار،316شكل )

 
 
 
 
 
 
 

 : الواجهة اجلنوبية
 اجلزء الشرقي: 

 
 اجلزء الغريب:

 
 الشمالية:الواجهة  

 اجلزء الغريب:

 
 اجلزء الشرقي: 

 
 النص الثالث ة اخلشبية الرتكيب  ضريح اإلمام املطهر،  ( ذمار،317)شكل   
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 الشمالية:الواجهة  

 
 : الواجهة اجلنوبية

 
 النص الرابع   الرتكيبة اخلشبية ضريح اإلمام املطهر،  ( ذمار،318)شكل   

 

 
 الرتكيبة اخلشبية، توقيع الصانع  ضريح اإلمام املطهر،  ،( ذمار 319)شكل  

 
 

 
 مسجد املنوح، مديرية مغرب عنس، قرية املنوح، ذمار ( 328)شكل  
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املستوى الثان، البالطة القبلية، العوارض اخلشبية،  ، مديرية مغرب عنس، قرية املنوح، مسجد املنوح، السقف، ذمار ( 329)شكل  
 الغربية الواجهة  العارضة الثانية 

 

 
 الشرقية الواجهة 

 
 الواجهة السفلية 

 
 الغربية الواجهة 

 العارضة الرابعة نس، قرية املنوح، مسجد املنوح، السقف، املستوى الثان، البالطة اجلنوبية، ، مديرية مغرب عذمار ( 330)شكل  
 

  
   مديرية مغرب عنس، قرية املنوح،   ،( ذمار 331)شكل  

 

 
 مديرية مغرب عنس، قرية املنوح   ،( ذمار 332)شكل  

 

 
 الثالث، عوارض املستطيل الثان  ، مديرية مغرب عنس، مسجد املنوح، السقف، املستوى ذمار ( 333)شكل  
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 مغرب عنس، قرية املنوح، مسجد املنوح، السقف ، مديرية  ذمار( 334)شكل
 
 

  

 مديرية مغرب عنس، قرية املنوح   ،( ذمار 335)شكل  
 

    
 مديرية مغرب عنس، قرية املنوح   ،( ذمار 336)شكل  

 
 

  
  

 عنس، قرية املنوح  مديرية مغرب  ،( ذمار 337)شكل  
 
 

 
 

  

 مديرية مغرب عنس، قرية املنوح   ،( ذمار 338)شكل  
 

 
 

 ، مديرية مغرب عنس، قرية املنوح، مسجد املنوح، السقف،  ذمار( 339)شكل
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 ، مديرية مغرب عنس، قرية املنوح، مسجد املنوح، السقف ذمار ( 340)شكل  

 

  
 النص الثان  مديرية مغرب عنس، قرية املنوح،   ،( ذمار 342)شكل   النص األول  عنس، قرية املنوح، مديرية مغرب   ،( ذمار 341)شكل  

 

  
 النص الرابع مديرية مغرب عنس، قرية املنوح،   ،( ذمار 344)شكل   النص الثالث مديرية مغرب عنس، قرية املنوح،   ،( ذمار 343)شكل  
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 الواجهة اجلنوبية 

 
 الواجهة الغربية 

 الضريح  ،شهداء معرب ضريح   ،معرب   ،( ذمار 374)ل  شك
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 ، لنص السابعاحملراب ، قاعة الصالة ،جامع مشس الدين)املدرسة الشمسية(  ، ( ذمار386)شكل

 

 
 اجلدار الشمال 

 

 
 اجلدار الغريب 

 ، النص التاسع شريط كتايب  والغريب،  اجلدار الشمال  ، قاعة الصالة ،جامع مشس الدين)املدرسة الشمسية(  ، ( ذمار388)شكل
 

  
 النص الثان  النص األول 
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 النص الرابع  النص الثالث 

 دينية  مأثوراتنصوص  ، قرية احلمة، احلداءمديرية    ،حمافظة ذمار  ، ( 67) لوحة 
 

  
 النص الثان  األول  النص 

  
 الرابع النص  الثالث النص 

 محد بن علي أ وقع قرية الذراع، نصوص م ، احلداءمديرية  ، حمافظة ذمار ،( 69لوحة)
 

 
 نص كتايب  ، قرية جرية، احلداءمديرية  ، حمافظة ذمار ،( 73لوحة)
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 املاجل من اخلارج    جبل وحصن هران 

  
 املاجل من الداخل  املدخل

 موقع هران، املاجل مديرية ذمار،   ، حمافظة ذمار ،( 74لوحة)
 

  
هران، املاجل، النصوص  موقع رية ذمار،  مدي ، حمافظة ذمار ،( 75لوحة)

 األول  النص ،الكتابية 
موقع هران،  مديرية ذمار،   ، حمافظة ذمار ،( 76لوحة)

 النص الثان  ، املاجل، النصوص الكتابية
 

  
موقع هران،  مديرية ذمار،   ، حمافظة ذمار ،( 77لوحة)

 النص الثالث  ، املاجل، النصوص الكتابية
موقع هران،  ديرية ذمار،  م ، حمافظة ذمار ،( 78لوحة)

 النص الرابع ، املاجل، النصوص الكتابية
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 نص األمري إبراهيم بن يعفر  ، الواجهة الشمالية ،اجلامع الكبري مديرية ذمار،   ،ذمار حمافظة ( 105لوحة)

 

  
 النص الثان  النص األول 
 براهيم نصوص أمحد بن إ  ،اجلامع الكبري مديرية ذمار،   ،ذمار حمافظة ( 106لوحة)

 

 
اجلامع  مديرية ذمار،   ،ذمار حمافظة ( 107لوحة)
 شاهد قرب احلسني بن القاسم   ، الصحن ، الكبري
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 الواجهتان اجلنوبية والشرقية  الواجهتان الشمالية والغربية 
 ، الواجهات ( مسجد اهلالل هجرة اجليالن110لوحة)

 

  
 من الداخل  من اخلارج 

 املدخل اجلنويب  ، ل هجرة اجليالن( مسجد اهلال111لوحة)
 

  
 شكل هندسي  زخرفة نوافذ مصمتة 

 ، بنية املسجد، الواجهة اجلنوبية هجرة اجليالن( مسجد اهلالل 112لوحة)
 

 

 
 النص الثان  ، قرية هجرة اجليالن، مسجد اهلالل ، حمافظة ذمار ، (115لوحة)

 



42 

 

  
النص  جليالن، مسجد اهلالل، قرية هجرة ا ، حمافظة ذمار ، (116لوحة)

 الثالث 
قرية هجرة اجليالن، مسجد   ، حمافظة ذمار ، (117لوحة)

 النص الرابع  ، اهلالل
 

  
 رسوم صخرية وكتاابت مسندية  جرف العقب من الداخل 

 جرف العقب ، بينون حمافظة ذمار، مديرية احلداء، قرية ( 119لوحة)
 

 
 االول النص  ، النصوص الكتابية حمافظة ذمار، مديرية احلداء، قرية بينون،  ، (120لوحة)

 
 

 

 
 ة، النص األول ( حمافظة ذمار، مديرية ذمار، جامع ذمار الكبري، املئذن122لوحة )
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 )مكتب اآلاثر واملتاحف ذمار(  مكتب األوقاف، املصاحف   ذمار،حمافظة ذمار، مديرية  ( 124)لوحة 

 
 
 

 
 )مكتب اآلاثر واملتاحف ذمار(   النص الرابع مكتب األوقاف، املصاحف، املصحف األول،   ذمار،حمافظة ذمار، مديرية  ( 128لوحة)

 

  
 أول سورة البقرة  سورة الفاحتة 

 ( اثر واملتاحف ذمار)مكتب اآل   مكتب األوقاف، املصاحف، املصحف األول  ذمار،حمافظة ذمار، مديرية  ( 129لوحة)
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 العال، قرية الذاري، مسجد الوحش، حمافظة ذمار، مديرية وصاب ( 146لوحة )

 

  
 ( 2اجملموعة رقم) ( 1اجملموعة رقم)

  
 ( 4اجملموعة رقم) ( 3اجملموعة رقم)

 
 ( 5اجملموعة رقم)
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 ( 7اجملموعة رقم) ( 6اجملموعة رقم)

  
 ( 9رقم)اجملموعة  ( 8اجملموعة رقم)

 مسجد الوحش، السقف، البالطة الثانية  ، قرية الذاري وصاب العال، حمافظة ذمار، مديرية ( 148)لوحة 
 

  
 ( 2اجملموعة رقم) ( 1اجملموعة رقم)

  
 ( 4اجملموعة رقم) ( 3اجملموعة رقم)

  
 ( 6اجملموعة رقم) ( 5اجملموعة رقم)

  
 ( 8رقم)اجملموعة  ( 7اجملموعة رقم)

  
 ( 10اجملموعة رقم) ( 9اجملموعة رقم)

 مسجد الوحش، السقف، البالطة الثالثة  ، قرية الذاري وصاب العال، حمافظة ذمار، مديرية ( 149)لوحة 
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 االول النص  ،الوحش حمافظة ذمار، مديرية وصاب العال، قرية الذاري، مسجد ( 150لوحة )

 
 
 

 
 الوحش، النص الرابع حمافظة ذمار، مديرية وصاب العال، قرية الذاري، مسجد ( 153لوحة )

 
 
 

  
حمافظة ذمار، مديرية وصاب العال، قرية الذاري،  ( 154لوحة )

 اخلامس النص  ، الوحشمسجد 
حمافظة ذمار، مديرية وصاب العال، قرية الذاري، مسجد ( 155لوحة )

 السادس النص  الوحش، 
 

  
حمافظة ذمار، مديرية وصاب العال، قرية الذاري،  ( 156لوحة )

 السابع النص  الوحش، مسجد 
حمافظة ذمار، مديرية وصاب العال، قرية الذاري، مسجد ( 157لوحة )

 الثامن النص  الوحش، 
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 النص الرابع  ، احملراب ، مسجد عماد الدين   ،( ذمار 201)لوحة  النص الثالث  ، احملراب ، مسجد عماد الدين   ،( ذمار 200)لوحة 

 

 

 
 األمين 

 
 األعلى

 
 األيسر

 النص اخلامس  ، احملراب ، مسجد عماد الدين   ،( ذمار 202)لوحة 
 
 


